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Дослідження корозійна стійкість гафнію

В даний час дослідження багатьох країн ведуть роботи по вдосконаленню
існуючих цирконієвих сплавів і створенню нових, здатних тривало і надійно
працювати в реакторних умовах. У напрямі досліджень корозії гафнію інша
ситуація. Літературний пошук показав, що робіт, присвячених дослідженню
корозійної стійкості гафнію впродовж довгого часу і створенню нових сплавів
на його основі, значно менше.

Гафній, як цирконій, володіє здатністю активного поглинання кисню,
азоту, водню, тому вони завжди присутні в цих металах у вигляді домішок.
Утворення інтерметалевих сполук елементів або твердих розчинів при здобутті
сплавів може призводити до рівномірного або локального пониження
корозійної стійкості. Ці питання є предметом постійних досліджень з перших
днів використання цирконію і гафнію як реакторних матеріалів.

Метою нашої роботи є не дослідження впливу домішок на корозійну
стійкість зразків гафнію або створення нових, більш корозійностійких сплавів,
а визначення корозійної стійкості зразків гафнію марки ГФЕ–1, хімічний склад
яких відрізняється від зразків, отриманих за йодідною схемою, і зіставлення
отриманих результатів.

Дослідження корозійної поведінки прутів гафнію в середовищі, що
моделює склад і параметри теплоносія першого контуру реактора ВВЕР–1000,
проводилися при температурі 350 °С і тиску 16,5 Мпа в автоклавах. Після
кожної стадії випробувань зразки витягувалися, оглядалися при збільшенням до
10 разів і зважувалися на мікровагах з точністю до 0,05 мг.Високотемпературні
випробування в середовищі парів проводилися в трубчастій печі при
атмосферному тиску. Для їх приготування використовувалася хімічно
знесолена вода.При невеликих густинах струму і високих потенціалах оксидна
плівка на гафнію матиме вищі властивості, ніж при великій густинах струму і
невеликих потенціалах.

Наявність на поверхні гафнію окисної плівки, що виникла в процесі
анодної поляризації істотно позначається на кінетиці анодного процесу,
збільшуючи область пасивного стану і зменшуючи швидкість анодного процесу
в пасивній області. Дослідження поверхні зразків гафнію полягали у
візуальному огляді і вживанні скануючої електронної мікроскопії (SEM).
При виконанні роботи у всіх експериментах гафній марки ГФЕ–1 показав
високу корозійну стійкість і його можна вважати перспективним матеріалом
для подальших технологічних досліджень з метою обґрунтування його
викорстання як конструкційного матеріалу, здатного працювати впродовж
довгого часу в активній зоні реактора ВВЕР–1000 без захисної оболонки.


